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Навчально-методичний комплекс містить тематичний план та програму самостійної 
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ВСТУП 
 

  Самостійна  робота набула актуальності та стала важливою складовою 
навчально-виховного процесу, ефективним засобом закріплення та поглиблення знань, 
розвитку  вмінь і навичок практичної діяльності студентів. 

Завдання, що покладаються на самостійну роботу студентів з дисципліни 
"Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування", полягають у 
формуванні в студентів основ системного, комплексного підходу до вивчення дисципліни, 
прагнень до  постійної роботи над  самовдосконаленням. 

Розроблені завдання для самостійної роботи студентів передбачають опрацювання 
ними окремих питань з відповідних тем навчальної дисципліни, які не розглядаються на 
лекційних,  лабораторних, практичних заняттях та під час курсового проектування. 

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється викладачем через усне 
опитування, тестування, перевірку робочих зошитів, написання контрольної роботи. 

На самостійну  роботу з дисципліни "Автоматизація технологічних процесів і 
системи автоматичного керування" навчальним планом відводиться 84 години у тому числі 
34 години на самостійну роботу при виконанні лабораторно-практичних робіт (у розрахунку 
1 година на одну роботу) та 24 годин при виконанні курсового проекту. Методичні 
рекомендації по даним видам самостійної роботи містяться в практикумах лабораторно-
практичних робіт з дисципліни  [5, 6] та  рекомендаціях для курсового проектування [4].  

Навчально-методичний  комплекс самостійної роботи містить тематичний план та 
програму самостійної роботи, робочий  зошит  з методичними рекомендаціями по темам, 
контрольну роботу.  

Після вивчення матеріалу, виділеного на самостійне вивчення, студенти 
повинні знати: технологічні та наукові основи автоматизації сільськогосподарського 
виробництва, основи проектування автоматизованих систем, принципи  автоматизації 
типових технологічних  процесів;  
повинні вміти: складати та читати схеми автоматизації, досліджувати автоматичні системи 
керування, аналізувати роботу окремих елементів та автоматичної системи в цілому, 
налагоджувати автоматичну систему на заданий режим роботи.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ 
теми 

 

 
НАЗВА ТЕМИ 
ПРОГРАМИ 

№ 
самос-
тійної 
роботи 

 
ТЕМА   САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи 

1 
Основи автоматизації 

сільськогосподарського 
виробництва 

1 1.1 Загальні відомості про автоматизацію 
виробничих процесів  2 

2 1.2  Об’єкти автоматизації 2 

- 
Виконання практичної роботи №1 

Аналіз функціонально-технологічних 
схем автоматизації 

1 

- Виконання практичної роботи №2 
Розробка схем з’єднань 1 

- Виконання практичної роботи №3 
Розробка схем підключень 1 

3 1.4  Вибір елементів систем автоматизації 1 

- Виконання практичної роботи №4 
Вибір елементів систем автоматизації 1 

4 1.5 Розробка та аналіз математичної 
моделі об’єкта керування 1 

5 1.6  Вибір алгоритму управління об’єктом      1 

6 1.7 Аналіз параметрів автоматичної 
системи керування 1 

- 
Виконання практичної роботи №5 

Аналіз параметрів автоматичної системи 
керування  

1 

2 

Автоматизація  
технологічних  

процесів  в 
тваринництві і 
птахівництві 

- 
Виконання практичної роботи №6 

Вивчення  схеми автоматизації 
водонасосної установки ВУ – 10 – 30 

1 

- 
Виконання лабораторної роботи №1 

Дослідження схеми автоматизації 
баштовою   водонасосною   установкою 

1 

- 
Виконання лабораторної роботи №2 

Дослідження  схеми  автоматизації 
вентиляційної установки 

1 

- 

Виконання лабораторної роботи №3 
Дослідження             схеми           
автоматизації припливно-витяжної   
установки   ПВУ – 4М 

1 

- 
Виконання лабораторної роботи №4 

Дослідження  схеми  автоматизації 
зволожувача повітря 

1 

- 
     Виконання практичної роботи №7 

Вивчення схеми автоматизації кормо-
роздавача  КЭС –1,7. 

1 

- 
      Виконання практичної роботи №8 
Вивчення схеми автоматизації 
пастиризатора молока ОПФ-1 

1 

7 2.7 Автоматизація збирання яєць та забою 
птахів 2 

- 

Виконання лабораторної роботи №5 
Дослідження             схеми           автома-
тизації гноєприбирального    транспор-
тера     ТСН - 160 

1 
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№ 

теми 
 

 
НАЗВА ТЕМИ 
ПРОГРАМИ 

№ 
самос-
тійної 
роботи 

 
ТЕМА   САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи 

2 

Автоматизація  
технологічних  

процесів  в 
тваринництві і 
птахівництві 

- 
Виконання лабораторної роботи №6 

Дослідження схеми автоматизації доїльного 
агрегату АДМ-8 

1 

- 
Виконання лабораторної роботи №7 

 Дослідження схеми автоматизації 
установки УФ опромінення 

1 

- 
Виконання лабораторної роботи №8 

Дослідження схеми автоматизації 
установки  ІЧ обігріву 

1 

3 Автоматизація 
кормовиробництва 

- 
Виконання практичної роботи №9 

Вивчення схеми автоматизації обладнання  
ОГМ-0,8 

1 

- 
Виконання лабораторної роботи №9 

Дослідження схеми автоматизації 
подрібнювача кормів ИРТ-Ф-80 

1 

- 
Виконання лабораторної роботи №10 

Дослідження  схеми  автоматизації 
плющилки ПЗ-3А 

1 

- 
Виконання лабораторної роботи №11 

Дослідження схеми автоматизації  агрегату 
АПК-10 

1 

- 
Виконання лабораторної роботи №12 

Дослідження схеми автоматизації 
кормоцеху КОРК-15 

1 

4 

Автоматизація 
технологічних 

процесів у 
рослинництві 

- 
Виконання практичної роботи №10 

Вивчення схеми автоматизації зернозаванта 
жувача ЗМ-60А  

1 

- 
Виконання лабораторної роботи №13 

Дослідження схеми автоматизації зерно- 
очисної машини ОВС-25 

1 

8 4.2  Автоматизація зерносушарок 2 

- 
Виконання практичної роботи №11 

Вивчення  схеми   автоматизації     
бункера активного вентилювання зерна 

1 

9 4.4 Автоматизація мобільних машин в 
рослинництві 2 

5 

Автоматизація   
технологічних   

процесів у  
захищеному грунті 

- 

Виконання практичної роботи №12 
Вивчення схеми автоматизації обігрівання 
парників 1 

6 
Автоматизація   

сховищ  с.г. 
продукції 

- 

Виконання практичної роботи №13 
Вивчення схеми  автоматизації        
керування  мікрокліматом     в   
овочесховищі 

1 

10 6.2  Автоматизація фруктосховищ 2 

11 6.3 Автоматизація обліку контролю та 
сортування с.г. продукції 2 
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№ 
теми 

 

 
НАЗВА ТЕМИ 
ПРОГРАМИ 

№ 
самос-
тійної 
роботи 

 
ТЕМА   САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи 

7 Автоматизація 
енергопостачання 

12 7.1 Автоматизація електропостачання 
сільськогосподарських споживачів 2 

13 7.2  Автоматизація теплових котелень 2 

- 
Виконання практичної роботи №14 

Вивчення схеми автоматизації 
теплогенератора ТГ – 2,5 

1 

- 
Виконання практичної роботи №15 

Вивчення схеми автоматизації водонагрівача 
САОС-400 

1 

- 
Виконання практичної роботи №16 

Вивчення    схеми     автоматизації        котла-
пароутворювача      КТ – 300 

1 

- 
Виконання практичної роботи №17 

Вивчення схеми   автоматизації      
побутового  холодильника 

1 

- 
Виконання лабораторної роботи №14 

Дослідження  схеми  автоматизації  
елементного водонагрівника 

1 

- 
Виконання лабораторної роботи №15 

Дослідження      схеми     автоматизації       
котла-пароутворювача      Д – 721 

1 

- 
Виконання лабораторної роботи №16 

Дослідження       схеми    автоматизації 
електрокалорифера СФОА – 100 

1 

- 
Виконання лабораторної роботи №17 

Дослідження  схеми  автоматизації  
холодильної установки ТХУ – 14 

1 

9 Системи 
централізованого 

контролю та 
автоматизованого 

керування 

14 9.2  Розподіленні системи централізованного 
контролю та керування 2 

 15 
9.3 Автоматизовані системи керування 
технологічними процесами 2 

Курсове проектування 24 
ВСЬОГО ГОДИН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 84 
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ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 
 

№ 
сам.  

роботи 

 
Тема самостійної роботи 

Кіл. 
годин 

 
Форми контролю 

 
Література 

1.  1.1 Загальні відомості про автоматизацію 
виробничих процесів.    

2 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.12-14 

2.  1.2  Об’єкти автоматизації 2 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.20-26 

3.  1.4  Вибір елементів систем автоматизації 1 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[4] с.33-38 

4.  1.5 Розробка та аналіз математичної моделі 
об’єкта керування 

1 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.87-94 

5.  1.6 Вибір алгоритму управління об’єктом      1 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.94-98 

6.  1.7 Аналіз параметрів автоматичної системи 
керування 

1 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.99-106; 
[4] с.94-98 

7.  2.7 Автоматизація збирання яєць та забою 
птахів 

2 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.281-289 

8.  4.2  Автоматизація зерносушарок 2 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.344-352 

9.  4.4 Автоматизація мобільних машин в 
рослинництві 

2 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.363-383 

10.  6.2  Автоматизація фруктосховищ 2 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.431-436 

11.  6.3 Автоматизація обліку контролю та 
сортування с.г. продукції 

2 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.436-445 

12.  7.1 Автоматизація електропостачання 
сільськогосподарських споживачів 

2 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.446-450 

13.  7.2  Автоматизація теплових котелень 
2 

усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.456-466 

14.  9.2  Розподіленні системи централізованного 
контролю та керування 2 

усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.537-544 

15.  9.3 Автоматизовані системи керування 
технологічними процесами 

2 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.545-546 
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Самостійна робота №1 
 

Тема: 1.1 Загальні відомості про автоматизацію виробничих процесів 
 
Мета: Ознайомитися з основними техніко-економічними показниками  
            ефективності автоматизації технологічних процесів 
 
План: Основні показники ефективності автоматизації технологічних  
            процесів. Структура  та визначення техніко-економічних показників. 
 
Література: [1] с.12-14 
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
 

 
Методичні рекомендації 

  

Економічна ефективність автоматизації виміряється ступенем зменшення сукупної 
праці, затрачуваної на виробництво одиниці продукції. При автоматизації 
сільськогосподарських виробничих процесів вартість капітальних витрат звичайно трохи 
зростає, а експлуатаційні витрати на одиницю продукції істотно скорочуються.  Таким 
чином, ефективність автоматизації характеризується сумарним скороченням витрат на 
виробництво одиниці продукції. 

Якщо автоматизацію якого-небудь процесу можна здійснити різними способами, то 
треба вибрати самий ефективний варіант, що забезпечує більш інтенсивне зниження вартості 
і більш високий ріст продуктивності суспільної праці. При цьому дуже важливо за базовий 
варіант прийняти найбільш передовий спосіб механізованого виробництва, адже економічні 
показники можуть бути досягнуті за рахунок більш прогресивної технології машинного 
способу виробництва без залучення автоматизації. 

На техніко-економічні показники істотний вплив роблять правильно сформульовані 
технічні вимоги на автоматизацію технологічного процесу. Наприклад, підвищені вимоги до 
точності роботи автоматизуємого процесу приводять до ускладнення пристроїв автоматики і 
до істотного збільшення капітальних і експлуатаційний витрат.  

У результаті техніко-економічних порівнянь автоматизованого і неавтоматизованого 
способів виробництва визначаються основні показники ефективності автоматизації: 
капітальні витрати, експлуатаційні річні витрати, строк окупності, приведені витрати й інші. 
 
Дайте відповіді на питання: 
 

• Структура та розрахунок капітальних витрат при впровадженні автоматизації 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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• Структура та розрахунок експлуатаційних витрат при впровадженні автоматизації 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

• Чим обумовлюється зменшення приведених витрат автоматизованого варіанту в 
порівнянні з неавтоматизованим? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Запитання для самоконтролю: 
1. Які основні показники визначаються результаті техніко-економічних, соціально-
економічних і якісних порівнянь автоматизованого і неавтоматизованого способів 
виробництва? 
2.   З чого складаються капітальні витрати на автоматизацію? 
3.   З чого складаються річні експлуатаційні витрати виробництва? 
4.   Як визначається  строк окупності капітальних витрат на автоматизацію? 
5.   Як визначається  економія річних експлуатаційних витрат? 
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен. 
 
Тести: 
1. Як змінюються економічні показники при автоматизації сільськогосподарських 
виробничих процесів? 

A. Вартість  капітальних витрат звичайно трохи скорочуються, а експлуатаційні витрати 
на одиницю продукції істотно зростають. 

B. Вартість  капітальних витрат звичайно трохи зростає. 
C. Вартість  капітальних витрат звичайно трохи зростає, а експлуатаційні витрати на 

одиницю продукції істотно скорочуються. 
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Самостійна робота №2 
 

Тема: 1.2 Об'єкти автоматизації 
 
Мета: Ознайомитися з класифікацією процесів і об'єктів автоматизації  
            сільськогосподарського виробництва 
 
План: Основні поняття виробничих процесів. 
             Класифікація об'єктів. 
 
Література: [1] с.20-26 
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
 
 
 

Методичні рекомендації 
  

При розробці систем автоматизації за основу беруть  виробничий процес, тобто 
сукупність технологічних процесів, спрямованих на створення кінцевого продукту.  
Сільськогосподарський виробничий процес розділяють на технологічні процеси, що, у свою 
чергу, поділяються на робочі операції. 

 Об’єктом автоматизації називають поєднання технологічного обладнання і реалізуємих 
на ньому технологічних процесів і операцій, що підлягають автоматизації. 

Класифікація об'єктів при розробці систем автоматизації сільськогосподарських 
технологічних процесів і операцій полегшує визначення обсягу і черговості автоматизації, 
розробку типових рішень в області технології автоматизованого потокового виробництва і 
створення технічних засобів автоматики. У класифікацію повинні входити не тільки існуючі 
процеси й об'єкти автоматизації, але і ті, котрі можуть бути запропоновані надалі. 
Класифікація дозволяє точніше сформулювати вимоги до технічних засобів, вибрати 
раціональні принципи побудови систем автоматизації сільськогосподарських об'єктів і 
розробити загальні показники і методи визначення техніко-економічної ефективності 
автоматизації.  

Виходячи з задач проектування систем автоматизації і створення засобів автоматики, 
сільськогосподарські об'єкти доцільно класифікувати по п'ятьох істотних ознаках: типу 
технологічних процесів; взаємозв'язку технологічного і транспортного руху; виду 
технологічного циклу; динамічним властивостям об'єкта і по агрегатному стані 
оброблюваного матеріалу. 
 
Дайте відповіді на питання: 
 

• Об'єктом автоматизації називають 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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• За якими ознаками класифікують сільськогосподарські об'єкти автоматизації, їх 
характеристика. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Запитання для самоконтролю: 

 
1. Що являє собою виробничий процес?  
3. Як класифікують сільськогосподарські об'єкти ? 

 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен. 
 
Тести: 
 
1. Як класифікують сільськогосподарські об'єкти по типу технологічних процесів? 

A. Механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні і гідравлічні 
B. Газоподібні, рідкі, тістоподібні 
C. Безінерційні, аперіодичні, коливальні, диференціальні, інтегральні, з запізненням 

2. Як класифікують сільськогосподарські об'єкти по взаємозв'язку технологічного і 
транспортного руху? 

A. Безінерційні, аперіодичні, коливальні, диференціальні, інтегральні, з запізненням 
B. З  несполученим, сполученим  і незалежним рухом 
C. Непереривні та періодичні. 

3. Як класифікують сільськогосподарські об'єкти по виду технологічного циклу? 
A. Непереривні та періодичні. 
B. Газоподібні, рідкі, тістоподібні 
C. Механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні і гідравлічні 

4. Як класифікують сільськогосподарські об'єкти по динамічним властивостям 
об'єкта? 

A. З  несполученим, сполученим  і незалежним рухом 
B. Непереривні та періодичні. 
C. Безінерційні, аперіодичні, коливальні, диференціальні, інтегральні, з запізненням 

5. Як класифікують сільськогосподарські об'єкти за агрегатним станом оброблюваного 
матеріалу? 

A. Механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні і гідравлічні 
B. Газоподібні, рідкі, тістоподібні 
C. З  несполученим, сполученим  і незалежним рухом 
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Самостійна робота №3 
 

Тема: 1.4  Вибір елементів систем автоматизації 
 
Мета: Ознайомитися з загальними вимогами до вибору елементів систем      
            автоматизації. 
 
План: Загальні вимоги  до вибору елементів систем автоматизації. 
            Вимоги до вибору за кліматичним виконанням. 
            Вимоги до вибору за умовами захисту від впливу оточуючого середовища. 
             
 Література: [4] с.33-38 
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
 

Методичні рекомендації 
  

У сільськогосподарських електроустановках для керування електричними колами, 
регулювання, контролю параметрів роботи об’єкта та автоматичного захисту обладнання  
використовують: апарати  керування, командні   апарати, регулятори, сигнальні апарати, 
апарати захисту. Вибирають апарати за напругою, родом і величиною струму,  кліматичним   
виконанням,  умовами   захисту   від впливу оточуючого середовища  та  іншим  показникам.  
При виборі треба враховувати також характер і режим роботи   електроприймачів,  для 
керування якими призначені апарати, вимоги техніки безпеки, протипожежні правила тощо. 

Вибір електрообладнання та засобів автоматики за кліматичним виконанням та 
категорією розміщення обумовлено здатністю матеріалів та пристрою в цілому  безвідмовно 
працювати у відповідних кліматичних умовах та відповідному середовищі. Ступінь захисту 
електротехнічних виробів вказує здатність  захисних оболонок захищати від проникнення 
твердих тіл та води.  
 
Дайте відповіді на питання: 

• Виконати пояснення до позначення кліматичних виконань електротехнічних 
виробів: 

 
Таблиця 3.1 Позначення  кліматичних виконань електротехнічних виробів 
 

 
 

Виконання виробів для макрокліматичних районів  
П

оз
на

че
нн

я Нормальні значення 
температури повітря, °С 

верхні межі  
нижні межі  

3 помірним кліматом 
3 холодним кліматом 
3 помірним і холодним кліматом 
3 вологим тропічним кліматом 
3 сухим тропічним кліматом 
Як з сухим, так і з вологим тропічним кліматом 
Для всіх районів на суші (загальнокліматичне 
виконання)  

 +40 
+40 
+40 
+45 
+45 
+45 
+45 

-45 
-60 
-60 
+1 
-10 
-10 
-60 
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• Виконати пояснення до позначення категорій розміщення електрообладнання: 
Таблиця 3.2 Укрупнені категорії розміщення електрообладнання 
 

 
Характеристики 

 

 
Позначення 

Для роботи на відкритому повітрі. 
Для роботи у приміщеннях, де коливання температури і вологості повітря 
неістотно відрізняються від коливань на відкритому повітрі, наприклад у 
наметах, кузовах, причепах, металевих приміщеннях без теплоізоляції, а 
також у кожухах комплектних пристроїв виробів категорії 1 або під навісом 
(відсутня пряма дія сонячної радіації і атмосферних опадів на виріб). 
Для роботи у закритих приміщеннях з природною вентиляцією без 
штучного регулювання кліматичних умов, де коливання температури і 
вологості повітря, а також дія піску та пилу значно менші, ніж зовні, 
наприклад, у металевих з теплоізоляцією, кам'яних, бетонних, дерев'яних 
приміщеннях (значне зменшення дії  сонячної радіації, вітру, атмосферних 
опадів, відсутність роси). 
Для роботи у приміщеннях з штучно регульованим мікрокліматом, 
наприклад у закритих з опаленням чи охолодженням і вентиляцією 
виробничих та інших, в тому числі підземних приміщеннях з хорошою 
вентиляцією (відсутність прямої дії сонячної радіації, відсутність дії 
атмосферних опадів, вітру, а також піску та пилу зовнішнього повітря). 
Для роботи у приміщеннях з підвищеною вологістю 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Вимоги до вибору електрообладнання за ступенем захисту 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Запитання для самоконтролю: 
1.  Вкажіть основні вимоги до вибору елементів систем автоматизації 
2.  Чим обумовлений вибір електроустаткування за кліматичним виконанням та  
      категорією розміщення? 
3.  Чим обумовлений вибір електроустаткування за ступенем захисту? 
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік,  екзамен. 
Тести: 
1. Літера У в позначенні кліматичного виконання електроустаткування означає. 
     А.  Пристрій може працювати на відкритому повітрі. 
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В.  Пристрій призначений для роботи у кліматичній зоні з помірним  
      кліматом. 
С.  Пристрій призначений для роботи у приміщеннях з підвищеною  
      вологістю. 

2.  У  позначенні ступені захисту ІРХХ перша цифра означає. 
     А.  Що оболонка пристрою забезпечує захист від проникнення води. 

В.  Що оболонка пристрою забезпечує захист для роботи  у кліматичній зоні    
      з холодним кліматом. 

     С.  Що оболонка пристрою забезпечує захист від проникнення твердих тіл. 
 

 
 
 

Самостійна робота №4 
 

Тема: 1.5 Розробка та аналіз математичної моделі об'єкта керування 
 
Мета: Ознайомитися з принципами розробки математичних моделей об’єктів  
            керування 
 
План: Основи аналізу об'єктів  автоматизації. 
            Методи досліджень об'єктів автоматизації. 
              
Література: [1] с.87-94 
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
 
 

 
Методичні рекомендації 

 
При розробці систем автоматизації кожний  технологічний процес, машина, 

устаткування, апарат, що підлягає автоматизації, називаються об'єктами автоматизації. З 
метою визначення алгоритму керування та вибору комплексу технічних   засобів, що його 
забезпечать, необхідно знати властивості об'єктів автоматизації. 

 Для аналізу  та визначення властивостей об'єктів автоматизації використовують їх 
 математичні моделі. Математична модель об’єкта автоматизації це зображення 
лінійних диференційних рівнянь, що характеризують зміни вихідного параметру об’єкта при 
подачі на нього керуючої дії в функції часу. В процесі аналізу і синтезу автоматичних систем 
для визначення передаточних функцій можливе використання аналітичного вирішення задач, 
експериментальних досліджень,  даних виробничого досвіду,  моделювання та ідентифікації. 
 
Дайте відповіді на питання: 
 

• Суть аналітичних методів дослідження об’єктів автоматизації 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

• Суть експериментальних  методів дослідження об’єктів автоматизації 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Запитання для самоконтролю: 
1.  Що може бути об'єктом автоматизації у сільському господарстві? 
2.  З якою метою визначають властивості об'єктів автоматизації? 
3.  Що дозволяє визначити властивості об'єкта управління? 
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік,  екзамен. 
 
Тести: 

1. Що називається об’єктом автоматизації під час розробки систем автоматизації? 
A. Кожний   технологічний процес, машина, устаткування, апарат, що підлягає 

автоматизації 
B. Кожний   технологічний процес, що підлягає автоматизації 
C. Кожну, машину, устаткування, апарат, що підлягає автоматизації 

2. Скількома координатами описуються динамічні властивості простого об'єкта 
автоматизації 

A. За допомогою двох узагальнених (входу та виходу) координат 
B. Потребує  не менше трьох координат 
C. За допомогою чотирьох узагальнених (входу та виходу) координат 

3. Скількома координатами описуються динамічні властивості складного об'єкта 
автоматизації 

A. За допомогою двох узагальнених (входу та виходу) координат 
B. Потребує  не менше двох координат 
C. Потребує  не менше трьох координат 
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Самостійна робота №5 
 

Тема: 1.6  Вибір алгоритму управління об'єктом 
 
Мета: Ознайомитися методами  вибору алгоритму управління об'єктом автоматизації 
 
План: Вибір алгоритму управління об'єктом автоматизації 
  
Література: [1] с.94-98 
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
 

Методичні рекомендації 
 

При розробці систем автоматичного регулювання з метою визначення закону 
регулювання на основі математичної моделі об’єкта автоматизації визначають параметри 
об’єкта, зокрема співвідношення між часом запізнювання τ  та сталою часу Т, які 
обумовлюють вибір певного закону регулювання. 

Якщо об'єкт автоматичного регулювання характеризується позиційним законом, то 
розробляють релейні дво- та трипозиційні регулятори.  При безперервному законі 
регулювання розробляється пропорційні, пропорційно-інтегральні, пропорційно-інтегрально-
диференціальні регулятори, а при імпульсному відповідно імпульсний регулятор. 
 При розробці систем автоматичного регулювання, якщо планується впровадження 
регулятора, а властивості об'єкта мало дослідженні, тип регулятора приймають по аналогії з 
типовими системами. При цьому посилаються на рекомендації виробників регуляторів.  
 
Дайте відповіді на питання: 
 

• Яким співвідношенням між часом запізнювання τ та сталою часу Т 
характеризується  позиційний      закон   регулювання? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

• Яким співвідношенням між часом запізнювання τ  та сталою часу Т 
характеризується  безперервний     закон   регулювання? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

• Яким співвідношенням між часом запізнювання τ  та сталою часу Т 
характеризується  імпульсний    закон   регулювання? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Запитання для самоконтролю: 
1. Що дають динамічні властивості об'єктів управління розробникам систем автоматики? 
2. Яка послідовність визначення алгоритму управління? 
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Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік,  екзамен. 
 
Тести: 

1. Співвідношення між часом запізнювання τ  та сталою часу Т  

           
Т
τ < 0,2  характеризує  

           А. Позиційний закон регулювання. 
           В. Безперервний закон регулювання. 
           С. Імпульсний закон регулювання. 

2. Співвідношення між часом запізнювання τ  та сталою часу Т  

           0,2 ≤ 
Т
τ  ≤ 1  характеризує  

            А. Імпульсний закон регулювання. 
            В. Позиційний закон регулювання. 
            С. Безперервний закон регулювання. 
 
 
 
 

Самостійна робота №6 
 

Тема: 1.7 Аналіз параметрів автоматичної системи керування 
 
Мета: Ознайомитися методами  аналізу автоматичної системи керування 
 
План: Критерії стійкості автоматичної системи керування. 
            Критерії надійності  автоматичної системи керування.  
  
Література: [1] с.99-106;  [4] с.94-98   
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
 

 
 

Методичні рекомендації 
 

До основних  технічних показників, що характеризують ефективність автоматизованої  
системи відносять  її стійкість та надійність. 

Стійкість - це властивість системи повертатися в початковий стан після припинення дії 
обурення. Нестійка система не повертається в стан рівноваги. Вихідна величина такої 
системи безперервно збільшується або здійснює неприпустимо великі коливання. Тому, такі 
системи не придатні для практичного використовування. Стійкість системи оцінюють на 
основі аналізу рівняння динаміки даної системи. 

Надійність - це властивість об'єкта (схеми) виконувати задані функції протягом часу, 
обумовлені вимогами експлуатації. До кількісних показників надійності відносяться: 
ймовірність безвідмовної роботи, інтенсивність відмов, напрацювання на відмову, середній 
строк служби, середній строк зберігання та ін. 
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Дайте відповіді на питання: 
 

• Як визначається  інтенсивність відмов системи? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

• Як визначається  ймовірність безвідмовної роботи  системи? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Запитання для самоконтролю: 
1.  Коли система стійка? 
2.  Коли система нестійка? 
3.  Дайте визначення надійності, відмові, безвідмовності, довговічності,  
     ремонтопридатності. 
4.  Від чого залежить та як визначається інтенсивність відмов? 
5. Як визначається напрацювання на відмову? 
6. Як визначається ймовірність безвідмовної роботи? 
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік,  екзамен. 
 
 
Тести: 
1.Стійкість — це... 
     А. Властивість системи не повертатися в початковий стан після припинення 
          дії збурення 

В. Властивість системи повертатися в початковий стан  
С. Властивість системи повертатися в початковий стан після припинення дії  
     збурення. 
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2.Ймовірність безвідмовної роботи системи керування  визначається  

A. λ∑ = ∑ λn kλ  
 

В.
,1Тв

∑

=
λ  

 

     С. 
,)(

T
t eP ∑−= λ

 
 

 
 

Самостійна Робота №7 
 
Тема: 2.7  Автоматизація збирання яєць та забою птахів. 
 
Мета:   Ознайомитися принципами автоматизації збирання яєць та забою птахів. 
 
План: Принципи автоматизації збирання яєць. 
            Принципи автоматизації забою птахів. 
 
Література: [1] с.281-289   
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
 

Методичні рекомендації 
 

Механізація та автоматизація збору яєць характерна для кліткового утримання курей. 
У кліткових батареях для збирання яєць застосовують стрічкові конвеєри, а також пересувні 
лотки. Яйце із гнізда або клітки скочується по похилій поверхні підніжної решітки в бік 
конвеєра або пересувного лотка. Скочується яйце відразу ж після того, як його знесла птиця, 
на стрічковий конвеєр. Щоб забезпечити вихід яєць з усіх ярусів і рядів на загальний 
приймально - нагромаджувальний стіл в багатоярусних батареях,  використовують 
яйцезбиральні конвеєри з елеватором. Збирають всі яйця на пересувні лотки під час руху 
кормороздавача. 

При побудові лінії збору з окремими електродвигунами для  конвеєрів і елеваторів, 
повинен передбачатися принцип послідовності включення електроприводу обернено ходу 
яйця.       

Щоб не втратити контроль над продуктивністю птахів, при централізованому зборі 
яєць вводять автоматичний облік яєць. Для цього використовують лічильники різних 
конструкцій, датчики імпульсів для який можуть служити оптичні датчики, мікроперемикачі, 
геркони. 

Для забою птахів й обробки тушок до товарних кондицій сучасні спеціалізовані 
птахівничі господарства мають забійні цехи, обладнані напівавтоматичними забійними 
лініями. Птахів, доставлених із пташників у клітках, підвішують за ноги закрепами на 
ланцюзі підвісного конвеєра, що рухається повільно зі швидкістю 0,08 м/с у бік робочого 
місця забою і знекровлювання.  

Перед забоєм, апаратом для електроглушіння, на який подається низькострумова 
напруга від 650 до 900 В, птахів приводять у спокійний стан. За допомогою дискових ножів 
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птахів умертвляють. Над жолобом для стоку крові кожен птах рухається протягом 2хв., а 
потім надходить у камеру теплової обробки, де протягом наступних 2хв. її обробляють паром 
при температурі 52...54°С. Потім тушка проходить по черзі ряд машин, де знімається махове 
перо з крил і хвоста, пір’я  з голови і шиї. Далі тушки миють теплою водою протягом 30с і 
піддають воскуванню, підсушують і попередньо прохолоджують. Потім віск із тушок 
видаляють, обробляють лапки, тушки знімають з конвеєра, упаковують у тару і відправляють 
у камеру охолодження.  

Керують лінією з центрального пульта керування. Послідовність включення в роботу 
окремих машин здійснюється багатоканальним програмним пристроєм. 
 
Дайте відповіді на питання: 
 

Технологія збору яєць при утриманні птахів в багатоярусних  кліткових батареях 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Принципи автоматизації  ліній збору яєць.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Технологія забою птахів та принципи автоматизації обладнання  лінії забою 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Запитання для самоконтролю: 
1. Технологія збирання яєць в кліткових батареях. 
2. Принципи автоматизації ліній збирання яєць.  
3. З яких основних ділянок складається лінія забою? 
4. Принципи керування лінією забою. 
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 
Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік,  екзамен. 
 
Тести: 
1. Вкажіть в якій послідовності вмикаються двигуни стрічкових транспортерів збору 
яєць на ярусах  та елеваторах? 
А. Повинен передбачатися принцип послідовності включення електроприводу обернено ходу 
яйця – спочатку елеватор, а потім стрічкові транспортери.       
В.  Спочатку вмикаються електродвигуни стрічкових транспортерів збору яєць, а потім 
елеватора. 
С.  Послідовність включення електродвигунів стрічкових транспортерів та елеватора не має 
значення. 
2. Які засоби використовуються в автоматизованих системах обліку яєць? 
А.  В якості датчиків імпульсів лічильників використовують оптичні датчики, 
мікроперемикачі, геркони.   
В.  В якості датчиків імпульсів лічильників використовують оптичні датчики. 
С.  В якості датчиків імпульсів лічильників використовують геркони. 
3. В якій послідовності вмикають обладнання  лінії забою? 
А.  Обладнання кожної ділянки лінії вмикається окремо. 
В.  Обладнання кожної ділянки лінії вмикається обернено ходу  процесу обробки тушок. 
С.  Обладнання кожної ділянки лінії вмикається багатоканальним  програмним пристроєм по 
циклам  процесу обробки тушок. 
4. Централізоване керування лінією забою виконується 
А.  Добовим програмним пристроєм. 
В.  Багатоканальним  програмним пристроєм.   
С.  Апаратами керування в функції положення при переміщенні. 
  
 
 
 
 

Самостійна робота №8 
 
Тема: 4.2  Автоматизація зерносушарок. 
 
Мета:   Ознайомитися з принципами автоматизації зерносушарок. 
 
План: Принципи автоматизації зерносушарок. 
 
Література: [1] с.344-352   
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
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Методичні рекомендації 
 

Для сушіння зерна після його збирання та попередньо очищення застосовують 
барабанні, шахтні зерносушарки. Шахтні зерносушарки  використовують при вологості 
свіжозібраного зерна в межах 18-30%, а при вологості зерна більше 30% - барабанні. Як 
правило зерносушарки входять в склад зерноочисних-сушильних комплексів типу КЗС. 
Використовують зерносушарки для сушки в основному продовольчого зерна. 

По принципу дії барабанні зерносушарки  працюють аналогічно обладнанню 
приготування трав’яного борошна, але без подрібнення матеріалу. 

Шахтні зерносушарки типу СЗШ, що входять до комплексів КЗС-Ш отримали 
найбільшого розповсюдження. Сушка зерна в них здійснюється в сушильних шахтах шляхом 
продувки через товщу зернового матеріалу гарячого повітря. Гаряче повітря отримують при 
спалюванні рідкого палива чи природного газу в теплогенераторі. Просушене в шахті зерно 
подається в охолоджувальну колонку де обдувається повітрям навколишнього середовища. 
Технологічний зв'язок обладнання сушки та зерноочисного агрегату і сушарки здійснюється 
за допомогою ковшових транспортерів - норій. 

Схеми автоматизації зерносушарок  передбачають пуск  обладнання обернено ходу 
зернової маси. При управлінні роботою теплогенератора зерносушарок використовується 
програмне реле  часу, яке забезпечує необхідну послідовність при запалювані палива, прилад 
контролю полум’я та інші засоби захисту від ненормальних і аварійних режимів роботи. 
Автоматичне керування процесом сушки здійснюється регулюванням подачі палива по 
температурі агенту сушіння. Управління процесом сушки та охолодження зерна виконується 
шляхом періодичного ввімкнення розвантажувальних пристроїв шахт та охолоджувальних 
колонок по рівню зерна в них.  
 
Дайте відповіді на питання: 
 

• Технологічне обладнання сушки зерна  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

• Які засоби автоматики використовуються в  зерносушарках для керування 
процесом  сушки і охолодження зерна?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Запитання для самоконтролю: 
1. Призначення зерносушарок? 
2. Яке обладнання використовується для сушіння зерна після його збирання та 

попереднього очищення? 
3. Технологія сушки зерна в барабанних та шахтних зерносушарках. 
4. Які засоби автоматики використовуються для управління процесом сушки     
      зерна? 
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік,  екзамен. 
 
Тести: 
 
1. Які пристрої використовуються для контролю рівня зерна в шахтній зерносушарці? 

A. Датчиками  мінімального рівня зерна. 
B. Датчиками  максимального рівня зерна. 
C. Датчиками  мінімального і максимального рівня зерна. 

2. Для чого використовуються датчики рівня в барабанній зерносушарці? 
A. Для контролю верхнього рівня зерна в охолоджувальній колонці 
B. Для контролю нижнього і верхнього рівнів зерна в охолоджувальній колонці 
C. Для контролю нижнього рівня зерна в охолоджувальній колонці 

3. Де розміщується фотодатчик в барабанній зерносушарці? 
A. В топці теплогенератора барабанної зерносушарки 
B. В  охолоджувальній колонці 
C. В барабані зерносушарки. 

 
 
 

Самостійна робота №9 
 
Тема: 4.4  Автоматизація мобільних машин в рослинництві. 
 
Мета:   Ознайомитися з принципами автоматизації мобільних машин в рослинництві. 
 
План: Автоматизація мобільних машин в рослинництві. 
 
Література: [1] с.363-383   
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
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Методичні рекомендації 
 

До мобільного відносять такі технологічні процеси, що виконуються безупинно  
пересувними машинами й агрегатами: перевезення вантажів, обробка ґрунту, посів і посадка 
рослин, догляд за врожаєм і збирання його.  

Рівень автоматизації мобільних процесів відстає від рівня автоматизації 
стаціонарних процесів через складність створення систем автоматики для мобільних машин. 
Незважаючи на складності, на тракторах і сільськогосподарських мобільних машинах 
широко використовуються засоби автоматики, у тому числі: 

прилади для контролю рівня палива, температури води, що охолоджує і гальмової 
рідини, тиску масла і частоти обертання двигунів внутрішнього згоряння; 

регулятори оборотів і потужності, температури охолоджувальної рідини й масла в 
системі змащення двигунів внутрішнього згоряння; 

автоматичні захисні пристрої, що охороняють робочі органи машини від поломок 
при зустрічі з перешкодами чи обмежувачі зусиль та  значення крутного моменту на валу 
машини; 

автоматичні пристрої для відводу робочих органів від стовбурів дерев, стовпів, кущів 
для машин, що працюють у плодівництві і виноградарстві; 

тяглово-зчіпні пристрої для автоматичного приєднання і відокремлення робочих 
машин від тяглових; 

сигналізатори про заповнення збірних ємностей продуктом чи про забивання 
робочих органів матеріалом, наприклад для бункерів, шнеків і соломотрясів комбайна; 

автомати для утворення тюків сіна чи соломи в прес-підбирачах, в'язальні апарати 
жаток сніповязалок, що пресують механізми рулонних прес-підбирачів. 

Робота більшості з перерахованих пристроїв заснована на механічних чи 
гідромеханічних принципах із приводом від валу відбору потужності. Багато пристроїв 
зв'язані з технологічним рухом робочих органів і коліс агрегату. 

З появою сучасних напівпровідникових засобів електроніки і мікропроцесорної 
техніки на мобільних машинах і агрегатах стали використовувати електричні засоби 
автоматики в сполученні з гідравлічними виконавчими механізмами для виміру, контролю і 
керування. 

Розроблено і впроваджується ряд САУ, призначених для: 
водіння тракторів при оранці, посіві і посадці рослин; 
 підтримки сталості глибини оранки; 
 орієнтування трактора і робочих органів сівалки і культиватора при посіві і 

міжрядній обробці просапних культур, виноградників; 
водіння зернозбирального комбайна по краю нескошеної хлібної маси при 

скошуванні врожаю чи по валяннях скошеної хлібної маси при її обмолоті; 
регулювання висоти зрізу хлібної маси чи трави при збиранні; 
дотримання рівномірності висіву насіння з сівалок чи посадки розсади посадковою 

машиною; 
регулювання   завантаження молотильних апаратів і силосозбиральних агрегатів; 
вирівнювання сільськогосподарських машин і їхніх робочих органів, що працюють 

на схилах. 
Таким чином, мобільні машини й агрегати оснащуються засобами і системами 

автоматики для керування траєкторією і швидкістю руху, завантаженням робочих органів і 
глибиною обробки ґрунту, шириною захоплення і висотою зрізу, координатами положення 
робочих органів і оброблюваного матеріалу, рівномірністю висіву і подачі оброблюваного 
продукту в машину. 
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При досягненні граничних значень контрольованих параметрів чи при виникненні 
аварійних режимів засоби автоматики попереджають персонал або припиняють 
технологічний процес. 
 
Дайте відповіді на питання: 

• Охарактеризуйте автоматичні системи керування глибиною оранки.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

• Охарактеризуйте автоматичні системи контролю висіву сівалок 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Запитання для самоконтролю: 
1. Як здійснюються способи автоматичної системи керування глибиною оранки? 
2. Як здійснюється автоматичне керування висотою зрізу кормових трав, кукурудзи й іншої 
зеленої маси? 
3. Як здійснюється автоматичне керування оптимальним завантаженням молотарки 
зернозбирального комбайна? 
4. Які перспективи автоматизації мобільних агрегатів?  
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік,  екзамен. 
 
Тести: 
1. Які пристрої використовують в системах автоводіння?  

A. Використовують  оптичні датчики  
B. Використовують  оптичні датчики чи електроконтактні щупи — дротові електроди 
C. Використовують  електроконтактні щупи — дротові електроди 
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2. Які методи використовуються в автоматичних системах керування глибиною 
оранки?  

A. Силовий 
B. Висотний 
C. Силовий, висотний та комбінований 

3. Як працює датчик контролю наявності зерна в бункері системи «КЕДР»? 
A. При  відсутності зерна у бункері лампа освітлює фоторезистор який подає сигнал на 

пульт управління, якщо фоторезистор знаходиться в шарі насіння то на виході сигнал 
відсутній. 

B. При  відсутності зерна у бункері лампа освітлює фоторезистор який подає сигнал на 
пульт управління 

C. При  відсутності зерна у бункері лампа освітлює фоторезистор то на виході сигнал 
відсутній, якщо фоторезистор знаходиться в шарі насіння який подає сигнал на пульт 
управління. 

 
 
 

Самостійна робота №10 
 
Тема: 6.2  Автоматизація   фруктосховищ. 
 
Мета:   Ознайомитися з принципами автоматизації фруктосховищ. 
 
План: Принципи автоматизації фруктосховищ. 
 
Література: [1] с.431-436   
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
 

 
Методичні рекомендації 

 
Зберігання сільськогосподарської продукції в спеціалізованих сховищах дозволяє 

забезпечити цілий рік постачання населення продуктами харчування і зберегти їх високі 
поживні і смакові якості, зовнішній вигляд. 

Умови зберігання визначаються температурою, вологістю і газовим складом 
повітряного середовища. 

Виходячи з цього  комплектне обладнання фруктосховищ включає в себе 
вентиляційне обладнання, холодильні установки та зволожувачі повітря. 

Система автоматичного управління мікрокліматом фруктосховищ за рахунок 
вказаного технологічного обладнання забезпечує підтримання в камерах заданих значень 
температури, вологості повітря, циклічного його перемішування в камерах; вмикання і 
вимикання установок припливної та витяжної вентиляції, а також для контролю за станом 
температури і вологості повітря в камерах і окремих точках холодильної установки. 

Управління комплектним обладнанням здійснюється узгоджено. При цьому 
керування вентиляційно-охолоджуваним обладнанням виконується по температурі 
повітряних мас в різних точках фруктосховищ, управління зволожувачами по величині 
відносної вологості повітря. Крім технологічних параметрів система автоматики 
забезпечують контроль за режимами роботи самого обладнання та його захист від 
ненормальних і аварійних режимів. 
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Дайте відповіді на питання: 
 

• Яке обладнання мікроклімату використовується в фруктосховищах.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

• Як здійснюється автоматичне управління  повітроохолоджувальних установок   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

• Як здійснюється автоматичне управління вологістю в фруктосховищах 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Запитання для самоконтролю: 
1. Призначення комплекту електрообладнання для фруктосховищ? 
2. Функціональні можливості системи автоматичного управління  
     мікрокліматом у фруктосховищі? 
3.  Які засоби автоматизації використовуються в системі автоматичного управління 

мікрокліматом у фруктосховищі? 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік,  екзамен. 
 
Тести: 
1. Які засоби автоматизації використовуються для підтримання   температурного 
режиму в  фруктосховищі?  

A. Регулятор температури 
B. Регулятор вологості 
C. Реле часу 
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2. Циклічне перемішування повітря в камері фруктосховища виконується 
вентиляторами, що керуються  

A. Реле часу  
B. Регулятором температури  
C. Регулятором вологості 

3. Як здійснюється зволоження повітря в фруктосховищі? 
A. Вода попадає на електропароутворювач створюючи пар, який підхоплюється 

вентилятором і подається на охолодник. 
B. Вода попадає на диск, що обертається.  
C. Вода розпилюється через форсунки.  

 
 
 
 

Самостійна робота №11 
 
Тема: 6.3  Автоматизація   обліку, контролю та сортування с.г. продукції. 
 
Мета:   Ознайомитися з принципами автоматизації обліку, контролю та сортування с.г. 
продукції. 
 
План: Принципи автоматизації обліку, контролю та сортування с.г. продукції. 
 
Література: [1] с.436-445   
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
 

 
Методичні рекомендації 

Продукцію, що закладається на тривале зберігання, контролюють перед 
закладкою, відвантажуванням споживачу і під час зберігання. 

Перший і останній етапи контролю потребують проведення спеціальних аналізів у 
лабораторних умовах. При цьому визначається хімічний склад продукції, вміст білків, 
клейковини, токсичних речовин та інші показники, що-визначають якість продукції. 
Враховуючи велику кількість зразків і значну трудомісткість аналізу, такі лабораторії 
повинні бути оснащені сучасним обладнанням для автоматизованого контролю якості і 
реєстрації даних в пам'яті ЕОМ. 

Для успішного зберігання продукції треба безперервно контролювати стабільність 
тепло- і масообмінних процесів у масі рослинної продукції. Найнебезпечнішим є процес 
самозігрівання рослинної маси. Воно виникає внаслідок біохімічних процесів, що 
починаються при недотриманні технологічних режимів зберігання (підвищена вологість 
повітря, погана вентиляція, короткочасний вплив від'ємних температур). 

Явище самозігрівання супроводжується локальною зміною температури, або 
вологості рослинної маси в осередку самозапалення. Тому найефективнішим є контроль 
розподілу температури і вологості рослинної маси, шляхом встановлення датчиків на 
певній відстані один від одного. 

Для зменшення нерівномірності теплофізичних властивостей продукції, що 
закладається на зберігання, вона повинна проходити етап попереднього сортування. На 
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даний час розроблені пристрої для автоматичного сортування продукції залежно від її 
оптичних, тепло- і електрофізичних властивостей. 

Наприклад, функціонування установки для автоматичного сортування картоплі 
ґрунтується на оптичному принципі. Спектральні характеристики хворих і непошкоджених 
клубнів в інфрачервоному діапазоні (0,95—1,25мкм) суттєво розрізняються. Електронний 
блок розпізнає каміння, грудки, а також пошкоджені і гнилі клубні і відбраковує їх за 
допомогою електромеханічного виконавчого механізму. Роликовий транспортер 
забезпечує пропускну здатність сортувальної установки до 6 клубнів/с або майже          
2 т/год. 

Аналогічно сортують і рослинницьку сировину - листя тютюну. Сортувальна 
установка визначає процент темної зелені на площі листа і залежно від цього листя поді-
ляють на три сорти. Спектрометричний блок працює разом з обчислювальним пристроєм, 
який аналізує набір спектральних властивостей листя в діапазоні 0,4-0,8 мкм і подає 
відповідні команди на виконуючі механізми (пневмоклапани). Пропускна здатність 
установки становить до 10 листів/с  або 65 кг/год. 

       Для сортування яблук пошкоджених або з ураженою 
поверхнею, використовуються скануючі прилади. Видиме 
світло від опромінювача освітлює поверхню плода. Інтенсивність відбитого світла 
аналізується інтегратором, в результаті чого формується сигнал, пропорційний площі 
пошкодження. Залежно від величини цього сигналу виконавчий механізм пропускає або 
відбраковує плід. 

Електричні,  оптичні,  теплові  й  акустичні   властивості продукції  широко  
використовують  при  створенні  нових приладів контролю    стиглості кавунів, посівних 
властивостей насіння, вмісту жиру і білка в молоці, якості яєць та інше. 
 
Дайте відповіді на питання: 
 

• Охарактеризуйте оптичні принципи сортування картоплі.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
• Охарактеризуйте оптичні принципи сортування яблук.  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Запитання для самоконтролю: 
1. Яка необхідність використання контролю і обліку сільськогосподарської  
    продукції? 
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2. Які засоби автоматики використовуються для контролю якості  
    сільськогосподарської продукції? 
3. Принципи автоматичного сортування бульб картоплі. 
4. Принципи автоматичного сортування томатів. 
5. Принципи автоматичного сортування яблук. 
 
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік,  екзамен. 
 
 
Тести: 
 
1. Які параметри контролюють під час зберігання зерна на  зернових елеваторах? 

A. Для успішного збереження зерна на  зернових елеваторах необхідно періодично 
контролювати  температуру зернової маси 

B. Для успішного збереження зерна на  зернових елеваторах необхідно періодично 
контролювати вологість зернової маси 

C. Для успішного збереження зерна на  зернових елеваторах необхідно періодично 
контролювати вологість і температуру зернової маси. 

 
 
2. Який принцип використовується на установці для автоматичного  сортування 
картоплі? 

A. Використовується оптична установка для автоматичного сортування бульб  картоплі, 
що    використовує спектральні характеристики коефіцієнтів відображення бульб. 

B. Використовується оптична установка для автоматичного сортування бульб  картоплі. 
C. Використовуються спектральні характеристики коефіцієнтів відображення 

бульб. 
 
 

 
 

Самостійна робота №12 
 
Тема: 7.1  Автоматизація   електропостачання сільськогосподарських споживачів. 
 
Мета:   Ознайомитися з принципами автоматизації електропостачання 
сільськогосподарських споживачів. 
 
План: Принципи автоматизації електропостачання сільськогосподарських споживачів. 
 
Література: [1] с.446-450   
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
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Методичні рекомендації 

Під енергопостачанням розуміється надійне і безперебійне забезпечення сільських 
споживачів електричною енергією, газом, гарячими повітрям і водою, парою і холодом. 

Без пристроїв і систем автоматики неможливо організувати економічне, надійне і 
безперебійне енергопостачання сільських споживачів. 

Без автоматичних пристроїв захисту і блокування, керування і регулювання, виміру і 
сигналізації людина не в змозі швидко знайти й усунути пошкодження, а також керувати 
швидкопротікаючими технологічними процесами в установках електропостачання. 

Завдяки автоматизації підвищується забезпечення безперебійного електропостачання 
сільських споживачів і надійність роботи електроустаткування, скорочується кількість 
обслуговуючого персоналу й експлуатаційні витрати, зростає якість електричної енергії і 
швидкість керування технологічними процесами, знижується собівартість виробленої 
електроенергії і поліпшуються умови роботи обслуговуючого персоналу. 

В установках сільського електропостачання широке застосування знайшли різні 
пристрої автоматики енергосистем: пристрої автоматичного захисту; пристрої автоматичного 
секціювання; автоматичне повторне включення; автоматичне включення резервного 
обладнання; автоматичне частотне розвантаження джерела електропостачання; автоматичне 
регулювання збудження генераторів і напруги в мережа 
 Автоматичні засоби захисту та блокування, управління та регулювання, вимірювання 
та сигналізації дають можливість визначати та усувати пошкодження і управляти процесами, 
що швидко змінюються в електроустановках тобто організувати надійне і безперебійне  
електропостачання. 
 
Дайте відповіді на питання: 
 

• Вкажіть основні системи автоматизації електропостачання.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

• Дайте характеристику системи автоматичного  повторного ввімкнення   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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•  Дайте характеристику системи автоматичного включення резерву 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Запитання для самоконтролю: 
1. Що забезпечує автоматизація електропостачання сільських споживачів? 
2. Для чого використовують пристрої автоматичного захисту в  установках сільського 
електропостачання? 
3. Для чого використовуються пристрої автоматичного секціювання в  установках сільського 
електропостачання? 
4. Для чого використовуються автоматичне повторне включення (АПВ) в  установках 
сільського електропостачання? 
5. Що забезпечує використання автоматичного включення резервного устаткування в  
установках сільського електропостачання? 
6. Для чого використовуються автоматичне частотне розвантаження джерела 
електропостачання (АЧР) в  установках сільського електропостачання? 
7. Для чого  використовуються різного призначення автоматичні пристрої виміру, контролю і 
сигналізації в  установках сільського електропостачання? 
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік,  екзамен. 
 
Тести: 

 
1. За допомогою яких пристроїв здійснюється автоматичний захист в  установках 
сільського електропостачання?  

A. Захист виконують за допомогою плавких запобіжників, теплових розчіплювачів, 
магнітних пускачів 

B. Захист виконують за допомогою плавких запобіжників, теплових розчіплювачів, 
магнітних пускачів, теплових і електромагнітних розчіплювачів автоматів і різних 
реле. 

C. Захист виконують за допомогою теплових і електромагнітних розчіплювачів 
автоматів і різних реле 

2. Що являється резервним джерелом електроенергії в  системах сільського 
електропостачання?  

A. Резервним джерелом електроенергії в  системах сільського електропостачання 
являється силовий трансформатор, резервна  електромережа, дизельна електростанція.  
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B. Резервним джерелом електроенергії в  системах сільського електропостачання 
являється силовий трансформатор, резервна  електромережа. 

C. Резервним джерелом електроенергії в  системах сільського електропостачання 
являється дизельна електростанція. 

 
 
3. Що забезпечує використання автоматичного регулювання збудження генераторів і 
напруги в мережах    сільського електропостачання?  

A. Автоматичне регулювання збудження генераторів і напруги в мережах забезпечує 
підтримку напруги в електроспоживача на більшому рівні 

B. Автоматичне регулювання збудження генераторів і напруги в мережах забезпечує 
підтримку напруги в електроспоживача на нижчому рівні 

C. Автоматичне регулювання збудження генераторів і напруги в мережах забезпечує 
підтримку напруги в електроспоживача на заданому рівні 

 
 
 

Самостійна робота №13 
 
Тема: 7.2   Автоматизація   теплових котелень. 
 
Мета:   Ознайомитися з принципами автоматизації теплових котелень. 
 
План: Принципи автоматизації теплових котелень.  
Література: [1] с.456-466   
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
 

 
Методичні рекомендації 

 
Теплова енергія в загальному споживанні енергії сільським господарством складає від 

60 до 80% в залежності від кліматичних районів нашої країни. Вона витрачається на 
опалення житлових, виробничих і тваринницьких приміщень, готування їжі і корму, 
підігріву води й отримання пари, підігріву ґрунту і повітря в спорудженнях захищеного 
ґрунту і т. д. Теплопостачання сільського господарства здійснюється в основному від 
вогневих котлів і окремих котлів низького тиску, теплогенераторів і електронагрівальних 
установок. Вогневі котли і теплогенератори в сільському господарстві використовуються 
дуже широко, незважаючи на їхню значну металоємність і підвищену собівартість теплової 
енергії, великі втрати теплоти при її передачі від котелень до споживачів і високу 
пожежонебезпеку, високе забруднення відходами і труднощі з автоматизацією. Повсюдний 
перехід на теплопостачання від електроустановок в істотній мері усуває зазначені недоліки, 
але стримується дефіцитом електричної енергії і малою пропускною здатністю сільських 
розподільних електромереж. Автоматизація вогневих котлів і теплогенераторів істотно 
полегшує працю операторів і частково їх скорочує, підвищує надійність і оперативність 
роботи устаткування і знижує собівартість одержуваної теплоти, зменшує на 10% витрату 
палива. І в той же час є ряд споживачів теплоти, що одержують теплопостачання тільки від 
електричної енергії, наприклад, інкубаторії, установки локального обігріву молодняку птахів 
і тварин, електрокалорифери та електроплити. 
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У сільському господарстві використовується ряд вогневих парових котлів типу КМ, 
КВ-300М, Д-721А, ДКВР, МЗК і інші паропродуктивністю від 200 до 4000 кг/год, тиском від 
0,1 до 1,3 МПа, температурою від 110 до 190 °С. У котельнях тепличних комбінатів 
установлюють пароводяні котли типу АВ-2, АПВ-2, ПТВМ-30М, КВ-ГМ, ДКВР, ДЕ й інші. 
Ці котли у водогрійному режимі підігрівають воду до температури від 70 до 95 °С для 
обігріву теплиць, а в паровому режимі виробляють пар тиском 0,2 МПа температурою 130°С 
для пропарювання ґрунту і власних потреб. 

Системи автоматичного керування котловими установками можна розділити на 
наступні: пневматичну типу ПМА й електричну типу АГОК-66 для опалювальних і 
водогрійних котлів, обладнаних пальниками середнього і низького тиску без примусової 
подачі повітря; пневматичну типу АГК-2П і електричні типи АМК і АМКО для парових і 
водогрійних котлів, що працюють на газі і рідкому паливі; електронно - гідравлічну типу 
"Кристал" для опалювальних котлів малої і середньої потужності й електронну типу                 
"Курс-101", призначену для тепличних пароводогрійних котлів, що працюють на 
газоподібному чи рідкому паливі. Ці системи виконують наступні основні операції: 

- автоматичне регулювання теплового навантаження з метою забезпечення заданої 
температури в приміщенні і необхідній кількості гарячої води і пари; 

- автоматичне керування рівнем води в котлі; 
- дистанційне керування котлом (пуск, регулювання тепло - і паропродуктивності й 

зупинку котлів); 
- технологічний захист, що запобігає аварії; 
- технологічне блокування, що виключає виконання неправильних операцій при 

експлуатації; 
- технологічну сигналізацію, що сповіщає персонал про хід виконання технологічних 

процесів; 
- автоматичний контроль технологічних параметрів роботи котлів. 

 
 

Дайте відповіді на питання: 
 

• Вкажіть принципи керування подачею палива в котлах при використанні системи 
"Кристал"  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

• Вкажіть функціональні можливості автоматизованих систем газових котлів на 
програмованих контроллерах МІК-51  

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Запитання для самоконтролю: 
1.   За допомогою яких установок здійснюється теплопостачання сільських споживачів? 
2.  Які  споживачі теплоти,  одержують теплопостачання тільки від електричної енергії? 
3. Які основні операції виконують системи автоматичного керування котловими 
установками? 
4. На якому принципі побудована система «Кристал»?  
5. Які функції виконує програмований контролер МІК-51?  
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік,  екзамен. 
 
Тести: 
 
1. Використовуючи функціональну схему системи «Кристал» поясніть процес 
підтримання заданого тиску пари 
A. При збільшенні споживання пари тиск падає і регулятор 7 видає імпульс електроклапану 
на зменшення подачі палива 
B. При збільшенні споживання пари тиск падає і регулятор 7 видає імпульс електроклапану 
на закривання 
C. При збільшенні споживання пари тиск падає і регулятор 7 видає імпульс регулювальному 
органу 4 на збільшення подачі палива 
2. Використовуючи функціональну схему системи «Кристал» поясніть процес 
підтримання заданого співвідношення палива-повітря 
A. Регулятор 7 по сигналу від датчиків витрати палива і подачі повітря керує 
електроклапаном 
B. Регулятор 2 по сигналу від датчиків витрати палива і подачі повітря керує продуктивністю 
вентилятора 1 та електроклапаном 
C. Регулятор 13 по сигналу від датчиків витрати води і подачі повітря керує продуктивністю 
вентилятора 
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Самостійна робота №14 
 
Тема: 9.2  Розподіленні системи централізованного контролю та керування. 
 
Мета:   Ознайомитися з принципами побудови розподіленних системи централізованного 
контролю та керування. 
 
План: Принципи побудови розподіленних системи централізованного контролю та 
керування. 
 
Література: [1] с.537-544   
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
 

 
 

Методичні рекомендації 
 

В процесі збільшення системи керування один або кілька комп’ютерів роблять більш 
потужнішими, їм надаються додаткові права, створюється система з виділеним сервером. 
Проблема визначення рангів тісно пов’язана з вибором способу організації оброблення 
інформації. За цією ознакою системи поділяються на централізовані і розподілені із 
серверами. У розподіленій системі всі вузли виконують функції, причому кожний окремий 
вузол може використовувати ресурси інших вузлів і надавати у спільне використання свої 
ресурси. Такий підхід забезпечує оптимальність використання ресурсів, стійкість системи до 
відказів (вихід із ладу одного вузла не призводить до фатальних наслідків - його легко можна 
замінити) , але при цьому постають проблеми забезпечення розподілу ресурсів безпеки і 
прозорості. Централізовані системи складаються з особливо надійного і потужнього 
центрального вузла та неінтелектуальних терміналів. На центральному вузлі здійснюється 
обробка даних, виконуються функції керування системою, установлюються зв’язок з іншими 
системами. 

Система в якій клієнт і сервер працюють спільно і розподіляють завантаження (звідси 
і термін “розподілена систама”), така система може забезпечити більшу продуктивність 
порівняно з серверною. До того ж вона працює не повність, а з невеликим набором даних, що 
забезпечує паралельність роботи користувачів і мінімальний системний трафік. Перевагами 
таких систем є також гнучкість, адаптованість, до вимог додатків, оптимальне використання 
ресурсів, нарощуваність. 

Універсальним пристроєм мікропроцесорної техніки, призначеним для управління 
різними установками і обладнанням, служить мікроконтролер, що є аналогом 
спеціалізованого комп'ютера з розвиненим інтерфейсом введення-виводу електричних 
сигналів. Конструктивно мікроконтролер виконаний з урахуванням забезпечення надійної 
роботи в складних виробничих умовах (вологість, пил, загазованість, вібрації, 
електромагнітні перешкоди і ін.). Пристрій введення-виводу мікроконтролера має 
розвинений інтерфейс введення (входи електричних сигналів), що дозволяє просто вводити 
інформацію з різних датчиків, кнопок, контактів, реле і т. д. До того ж за допомогою 
мікроконтролера легко включати-відключати різні виконавчі механізми: реле, пускачі, 
клапани, заслінки, електродвигуни, електронагрівачі і т. д. Мікроконтролери працюють у 
реальному часі, тобто прийом і передача управляючих сигналів відбуваються з швидкодією 
реального ОУ. Таким чином, мікроконтролер є універсальним пристроєм управління, який 
одержує інформацію про стан ОУ (у вигляді електричних сигналів від різних датчиків) і на 
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основі спеціальної (прикладної) програми формує електричні сигнали, які за допомогою 
виконавчих механізмів цілеспрямовано впливають на ОУ. 

Для обміну інформацією між двома або більш одиницями обладнання: приладами, 
контроллерами, персональним комп'ютером і т. п. необхідне забезпечення відповідного  
інтерфейсу - це стандартизоване середовище забезпечення обміну інформацією. При 
проектуванні промислових систем автоматизації найбільше поширення набули інформаційні 
мережі, засновані на інтерфейсі стандарту EIA RS-485. Це високошвидкісний і 
перешкодостійкий послідовний інтерфейс, який дозволяє створювати мережі шляхом 
паралельного підключення багатьох пристроїв до однієї фізичної лінії. У звичному 
персональному комп'ютері (не промислового виконання) цей інтерфейс відсутній, тому для 
підключення до ПК промислової мережі RS-485 необхідний спеціальний адаптер - 
перетворювач інтерфейсу RS-485/RS-232 або RS-485/USB. 

Для розподіленої системи вибір адаптера інтерфейсу залежить від типу інтерфейсу 
приладів, що підключаються. До одного СОМ-порту можливо підключити тільки один 
адаптер інтерфейсу.  

При необхідності збільшення кількості каналів, що відображаються, на ПК необхідно 
встановити додаткові СОМ-порти. Максимальна кількість СОМ-портів визначається 
характеристиками ПК. 

Стандарт USB розроблений як альтернатива "повільнішим" комп'ютерним стандартам 
RS-232 і LPT. В даний час пристрої з інтерфейсом USB 2.0 дозволяють передавати дані з 
швидкістю до 480 Мбит/с. Інтерфейс USB, як і RS-485, є симетричним і дозволяє передавати 
дані по двох проводах (D+ і D-), при цьому логічні рівні аналогічні відповідним рівням 
стандарту RS-485. Інтерфейс USB має лінії живлення Vcc і GND для живлення підключеного 
пристрою (за умови, що споживаний їм струм не перевищує 500 мА). Після установки 
драйвера операційна система розпізнає пристрій, що підключається, як СОМ-порт і 
використовує стандартний асинхронний режим передачі даних, вживаний для роботи з 
апаратним СОМ-портом. 

 
Дайте відповіді на питання: 
 

• Вкажіть основні ознаки розподілених систем 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

• Вкажіть  особливість використання мікроконтролерів в складі розподілених 
систем керування 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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• Які інтерфейси інформаційного обміну використовуються в розподілених 

системах керування 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Запитання для самоконтролю: 
1.    Що виконують вузли в розподіленій системі? 
2.    Які переваги розподіленої системи? 
3. Які інтерфейси інформаційного обміну між приладами використовуються в 
промисловості? 
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік,  екзамен. 
 
Тести: 
 
1. Мікроконтролер  – це... 

А. Закінчений виріб, що має фізичні входи, виходи, інтерфейси і людино-машинний 
інтерфейс. 
В. Закінчений виріб, що має фізичні входи, виходи. 
С. Закінчений виріб, що має інтерфейси і людино-машинний інтерфейс. 

 
 
 
 
 

Самостійна робота №15 
 
Тема: 9.3  Автоматизовані системи керування технологічними процесами. 
 
Мета:   Ознайомитися з принципами побудови автоматизованих систем керування 
технологічними процесами та їх функціональними можливостями. 
 
План: Автоматизовані системи керування технологічними процесами. 
 
Література: [1] с.545-546   
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
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Методичні рекомендації 

 
По мірі розвитку технологій і техніки на централізований контроль все ширше 

передаються  функції формування сигналів для управління тобто централізований контроль і 
керування  переростає в автоматизовані системи управління технологічними процесами. 

Автоматизовані системи управління технологічними процесами повинні 
забезпечувати збір, розрахунок, реєстрацію технологічних і економічних показників, 
визначати оптимальні параметри технологічного режиму, формувати і реалізувати сигнали 
управління, забезпечувати ведення оптимального режиму, корегування алгоритму 
управління при зміні умов в технологічному процесі. 
 Перераховані функції можуть бути виконанні лише при наявності ЕОМ. Виходячи з 
цього  використання ЕОМ – одна з основних особливостей АСУ ТП. 
 ЕОМ може працювати в чотирьох режимах: 

- збір  і обробка даних; 
- радника оператора; 
- супервізорне керування; 
- безпосереднє керування. 

 
Дайте відповіді на питання: 

 
• Охарактеризуйте поняття АСУ ТП.  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

• Які функціональні можливості передбачають автоматизовані системи керування 
технологічними процесами.   

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

• Перспектива впровадження автоматизованих систем керування технологічними 
процесами в сільськогосподарському виробництві.  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 
Запитання для самоконтролю: 
1. Які функції виконує АСУ ТП? 
2. В яких режимах може працювати ЕОМ в АСУ ТП? 
3. Як працює ЕОМ в режимі порадника оператора? 
4. Як працює ЕОМ в режимі супервізорного керування?  
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік,  екзамен. 
 
Тести: 
1. Як утворюється автоматизована система керування виробництвом    
(АСУП)? 

A. Утворюється АСУП з централізованого керування разом з обчислювальною технікою 
і пристроями відображення інформації. 

B. Утворюється АСУП з централізованого керування разом з диспетчерськими засобами 
зв'язку, обчислювальною технікою і пристроями відображення інформації.  

C. Утворюється при наявності технічних засобів зв'язку, інформаційно-обчислювальних 
центрів для обробки інформації і каналів оперативного керування. 

2. Як працює ЕОМ в режимі збору й обробки даних? 
A. Інформаційні параметри технологічного процесу перетворяться в цифрову форму і 

вводяться в ЕОМ для  обробки та надходить на пристрої відображення технологічних 
параметрів. 

B. Здійснює автоматичне керування технологічним процесом, оператор виконує функції 
спостерігача за процесом і в разі потреби коректує мету керування. 

C. ЕОМ розраховує керуючі впливи і передає їх  безпосередньо на виконавчі органи. 
3. Як працює ЕОМ в режимі безпосереднього керування? 

A. Здійснює автоматичне керування технологічним процесом, оператор виконує функції 
спостерігача за процесом і в разі потреби коректує мету керування.. 

B. ЕОМ розраховує керуючі впливи і передає їх  безпосередньо на виконавчі органи. 
C. ЕОМ збирає й обробляє інформацію, розраховує оптимальні параметри 

технологічного процесу 
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Тестові завдання підсумкової контрольної роботи: 
 
1. Як змінюються економічні показники при автоматизації сільськогосподарських 
виробничих процесів? 

A. Вартість  капітальних витрат звичайно трохи скорочуються, а експлуатаційні витрати 
на одиницю продукції істотно зростають. 

B. Вартість  капітальних витрат звичайно трохи зростає. 
C. Вартість  капітальних витрат звичайно трохи зростає, а експлуатаційні витрати на 

одиницю продукції істотно скорочуються. 
2. Як класифікують сільськогосподарські об'єкти по типу технологічних процесів? 

А.  Механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні і гідравлічні 
     В.   Газоподібні, рідкі, тістоподібні 
     С.   Безінерційні, аперіодичні, коливальні, диференціальні, інтегральні, з  
            запізненням 
 
3. Як класифікують сільськогосподарські об'єкти по взаємозв'язку технологічного і 
транспортного руху? 

А.   Безінерційні, аперіодичні, коливальні, диференціальні, інтегральні, з  
       запізненням 

     В.    З  несполученим, сполученим  і незалежним рухом 
     С.    Непереривні та періодичні. 
4. Як класифікують сільськогосподарські об'єкти по виду технологічного циклу? 
     А.   Непереривні та періодичні. 
     В.   Газоподібні, рідкі, тістоподібні 
     С.   Механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні і гідравлічні 
5. Як класифікують сільськогосподарські об'єкти по динамічним властивостям 
об'єкта? 
     А.    З  несполученим, сполученим  і незалежним рухом 
     В.    Непереривні та періодичні. 
     С.    Безінерційні, аперіодичні, коливальні, диференціальні, інтегральні, з  
             запізненням 
6. Як класифікують сільськогосподарські об'єкти за агрегатним станом оброблюваного 
матеріалу? 
     А.    Механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні і гідравлічні 
     В.    Газоподібні, рідкі, тістоподібні 
     С.    З  несполученим, сполученим  і незалежним рухом 
7. Літера У в позначенні кліматичного виконання електроустаткування означає. 
     А.  Пристрій може працювати на відкритому повітрі. 

В.  Пристрій призначений для роботи у кліматичній зоні з помірним  
      кліматом. 
С.  Пристрій призначений для роботи у приміщеннях з підвищеною  
      вологістю. 

8.  У  позначенні ступені захисту ІРХХ перша цифра означає. 
     А.  Що оболонка пристрою забезпечує захист від проникнення води. 

В.  Що оболонка пристрою забезпечує захист для роботи  у кліматичній зоні    
      з холодним кліматом. 

     С.  Що оболонка пристрою забезпечує захист від проникнення твердих тіл. 
9.  Що називається об’єктом автоматизації під час розробки систем автоматизації? 
     А.   Кожний   технологічний процес, машина, устаткування, апарат, що  
            підлягає автоматизації 
     В.   Кожний   технологічний процес, що підлягає автоматизації 
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     С.   Кожну, машину, устаткування, апарат, що підлягає автоматизації 
10.   Скількома координатами описуються динамічні властивості простого об'єкта 
автоматизації 
     А.   За допомогою двох узагальнених (входу та виходу) координат 
     В.    Потребує  не менше трьох координат 
     С.    За допомогою чотирьох узагальнених (входу та виходу) координат 
11.  Скількома координатами описуються динамічні властивості складного об'єкта 
автоматизації 
     А.    За допомогою двох узагальнених (входу та виходу) координат 
     В.    Потребує  не менше двох координат 
     В.    Потребує  не менше трьох координат 
12. Співвідношення між часом запізнювання τ  та сталою часу Т  

           
Т
τ < 0,2  характеризує  

      А. Позиційний закон регулювання. 
      В. Безперервний закон регулювання. 
      С. Імпульсний закон регулювання. 
13. Співвідношення між часом запізнювання τ  та сталою часу Т  

           0,2 ≤ 
Т
τ  ≤ 1  характеризує  

       А. Імпульсний закон регулювання. 
       В. Позиційний закон регулювання. 
       С. Безперервний закон регулювання. 
14.   Стійкість — це... 
     А. Властивість системи не повертатися в початковий стан після припинення 
          дії збурення 

В. Властивість системи повертатися в початковий стан  
С. Властивість системи повертатися в початковий стан після припинення дії        
     збурення. 

15. Ймовірність безвідмовної роботи системи керування  визначається  
А. λ∑ = ∑ λn kλ  
 

В.
,1Тв

∑

=
λ  

 

     С. 
,)(

T
t eP ∑−= λ

 
 

16. Вкажіть в якій послідовності вмикаються двигуни стрічкових транспортерів збору 
яєць на ярусах  та елеваторах? 

А. Повинен передбачатися принцип послідовності включення  
     електроприводу обернено ходу яйця – спочатку елеватор, а потім  
     стрічкові траспортери.       

     В. Спочатку вмикаються електродвигуни стрічкових транспортерів збору   
          яєць, а потім елеватора. 
    С.  Послідовність включення електродвигунів стрічкових транспортерів та  
          елеватора не має значення. 
17. Які засоби використовуються в автоматизованих системах обліку яєць? 
    А.  В якості датчиків імпульсів лічильників використовують оптичні  
           датчики, мікроперемикачі, геркони.   
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    В.  В якості датчиків імпульсів лічильників використовують оптичні датчики. 
    С.  В якості датчиків імпульсів лічильників використовують геркони. 
18. В якій послідовності вмикають обладнання  лінії забою птахів? 
    А.  Обладнання кожної ділянки лінії вмикається окремо. 
    В.  Обладнання кожної ділянки лінії вмикається обернено ходу  процесу  
          обробки тушок. 
    С.  Обладнання кожної ділянки лінії вмикається багатоканальним   
          програмним пристроєм по циклам  процесу обробки тушок. 
19. Централізоване керування лінією забою птахів виконується 

А.  Добовим програмним пристроєм. 
     В.  Багатоканальним  програмним пристроєм.   
     С.  Апаратами керування в функції положення при переміщенні. 
20. Які пристрої використовуються для контролю рівня зерна в шахтній зерносушарці? 

А.  Датчиками  мінімального рівня зерна. 
     В.  Датчиками  максимального рівня зерна. 
     С.  Датчиками  мінімального і максимального рівня зерна. 
21. Для чого використовуються датчики рівня в барабанній зерносушарці? 

А.  Для контролю верхнього рівня зерна в охолоджувальній колонці 
     В.  Для контролю нижнього і верхнього рівнів зерна в охолоджувальній  
           колонці 

С.   Для контролю нижнього рівня зерна в охолоджувальній колонці 
22. Де розміщується фотодатчик в барабанній зерносушарці? 

А.   В топці теплогенератора барабанної зерносушарки 
В.   В  охолоджувальній колонці 
С.   В барабані зерносушарки. 

23. Які пристрої використовують в системах автоводіння?  
А.  Використовують  оптичні датчики  

     В.  Використовують  оптичні датчики чи електроконтактні щупи — дротові  
           електроди 

С.  Використовують  електроконтактні щупи — дротові електроди 
24. Які методи використовуються в автоматичних системах керування глибиною 
оранки?  
     А.  Силовий 
     В.   Висотний 
     С.   Силовий, висотний та комбінований 
25. Як працює датчик контролю наявності зерна в бункері системи «КЕДР»? 

А.  При  відсутності зерна у бункері лампа освітлює фоторезистор який  
      подає сигнал на пульт управління, якщо фоторезистор знаходиться в  
      шарі насіння то на виході сигнал відсутній. 
В.  При  відсутності зерна у бункері лампа освітлює фоторезистор який  
      подає сигнал на пульт управління 
С.  При  відсутності зерна у бункері лампа освітлює фоторезистор то на  
      виході сигнал відсутній, якщо фоторезистор знаходиться в шарі насіння  
      який подає сигнал на пульт управління. 

26. Які засоби автоматизації використовуються для підтримання   температурного 
режиму в  фруктосховищі?  

А. Регулятор температури 
В. Регулятор вологості 
С. Реле часу 
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27. Циклічне перемішування повітря в камері фруктосховища виконується 
вентиляторами, що керуються  

А.  Реле часу  
В.  Регулятором температури  

     С.  Регулятором вологості 
28. Як здійснюється зволоження повітря в фруктосховищі? 

А.  Вода попадає на електропароутворювач створюючи пар, який  
      підхоплюється вентилятором і подається на охолодник. 

     В.  Вода попадає на диск, що обертається.  
     С.  Вода розпилюється через форсунки.  
29. Які параметри контролюють під час зберігання зерна на  зернових елеваторах? 

А. Для успішного збереження зерна на  зернових елеваторах необхідно  
     періодично контролювати  температуру зернової маси 

     В. Для успішного збереження зерна на  зернових елеваторах необхідно  
          періодично контролювати вологість зернової маси 
     С. Для успішного збереження зерна на  зернових елеваторах необхідно  
          періодично контролювати вологість і температуру зернової маси. 
30. Який принцип використовується на установці для автоматичного  сортування 
картоплі? 

А.  Використовується оптична установка для автоматичного сортування  
      бульб  картоплі, що    використовує спектральні характеристики   
      коефіцієнтів відображення бульб. 
В.  Використовується оптична установка для автоматичного сортування   
      бульб  картоплі. 

     С.  Використовуються спектральні характеристики коефіцієнтів  
           відображення бульб. 
31. За допомогою яких пристроїв здійснюється автоматичний захист в  установках 
сільського електропостачання?  

А. Захист виконують за допомогою плавких запобіжників, теплових  
     розчіплювачів, магнітних пускачів 

     В. Захист виконують за допомогою плавких запобіжників, теплових  
          розчіплювачів, магнітних пускачів, теплових і електромагнітних  
          розчіплювачів автоматів і різних реле. 
     С. Захист виконують за допомогою теплових і електромагнітних  
          розчіплювачів автоматів і різних реле 
32. Що являється резервним джерелом електроенергії в  системах сільського 
електропостачання?  
     А. Резервним джерелом електроенергії в  системах сільського  
          електропостачання являється силовий трансформатор, резервна   
          електромережа, дизельна електростанція.  
     В. Резервним джерелом електроенергії в  системах сільського  
          електропостачання являється силовий трансформатор, резервна   
          електромережа. 
     С. Резервним джерелом електроенергії в  системах сільського  
          електропостачання являється дизельна електростанція. 
33. Що забезпечує використання автоматичного регулювання збудження генераторів і 
напруги в мережах    сільського електропостачання?  
     А. Автоматичне регулювання збудження генераторів і напруги в мережах    
          забезпечує підтримку напруги в електроспоживача на більшому рівні 
    В.  Автоматичне регулювання збудження генераторів і напруги в мережах  
          забезпечує підтримку напруги в електроспоживача на нижчому рівні 
    С.  Автоматичне регулювання збудження генераторів і напруги в мережах  
          забезпечує підтримку напруги в електроспоживача на заданому рівні 
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34. Використовуючи функціональну схему системи «Кристал» поясніть процес 
підтримання заданого тиску пари 
A. При збільшенні споживання пари тиск падає і регулятор 7 видає імпульс електроклапану 
на зменшення подачі палива 
B. При збільшенні споживання пари тиск падає і регулятор 7 видає імпульс електроклапану 
на закривання 
C. При збільшенні споживання пари тиск падає і регулятор 7 видає імпульс регулювальному 
органу 4 на збільшення подачі палива 
35. Використовуючи функціональну схему системи «Кристал» поясніть процес 
підтримання заданого співвідношення палива-повітря 
A. Регулятор 7 по сигналу від датчиків витрати палива і подачі повітря керує 
електроклапаном 
B. Регулятор 2 по сигналу від датчиків витрати палива і подачі повітря керує продуктивністю 
вентилятора 1 та електроклапаном 
C. Регулятор 13 по сигналу від датчиків витрати води і подачі повітря керує продуктивністю 
вентилятора 
36. Мікроконтролер  – це... 
А. Закінчений виріб, що має фізичні входи, виходи, інтерфейси і людино-машинний 
інтерфейс. 
В. Закінчений виріб, що має фізичні входи, виходи. 
С. Закінчений виріб, що має інтерфейси і людино-машинний інтерфейс. 
37. Як утворюється автоматизована система керування виробництвом   (АСУП)? 
A. Утворюється АСУП з централізованого керування разом з обчислювальною технікою і 
пристроями відображення інформації. 
B. Утворюється АСУП з централізованого керування разом з диспетчерськими засобами 
зв'язку, обчислювальною технікою і пристроями відображення інформації.  
C. Утворюється при наявності технічних засобів зв'язку, інформаційно-обчислювальних 
центрів для обробки інформації і каналів оперативного керування. 
35. Як працює ЕОМ в режимі збору й обробки даних? 
А.  Інформаційні параметри технологічного процесу перетворяться в  
      цифрову форму і вводяться в ЕОМ для  обробки та надходить на  
      пристрої відображення технологічних параметрів. 
В.  Здійснює автоматичне керування технологічним процесом, оператор  
      виконує функції спостерігача за процесом і в разі потреби коректує мету  
      керування. 
     С.   ЕОМ розраховує керуючі впливи і передає їх  безпосередньо на  
           виконавчі органи 
36. Як працює ЕОМ в режимі безпосереднього керування? 
А.  Здійснює автоматичне керування технологічним процесом, оператор     
      виконує функції спостерігача за процесом і в разі потреби коректує мету  
      керування. 
В.  ЕОМ розраховує керуючі впливи і передає їх  безпосередньо на виконавчі    
     органи. 
С.  ЕОМ збирає й обробляє інформацію, розраховує оптимальні параметри  
      технологічного процесу. 
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